
ỦY BAN NHÂN DÂN 

THỊ XÃ HOÀI NHƠN 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
  

Số:          /UBND-TH             Hoài Nhơn, ngày       tháng 7 năm 2021 

V/v thần tốc thực hiện  

một số biện pháp cấp bách  

phòng, chống dịch Covid-19  

 

 

 

Kính gửi:  

- Thành viên Ban chỉ đạo phòng, chống Covid-19 thị xã; 

- Chủ tịch  UBND, Trưởng Ban chỉ đạo phòng, chống 

Covid-19 các xã, phường. 

 

 

Trước tình hình diễn biến hết sức phức tạp của dịch Covid-19 trên địa bàn 

thị xã Hoài Nhơn, đề phòng con em Hoài Nhơn từ các vùng dịch về địa phương; 

Ban chỉ đạo phòng, chống Covid-19 thị xã yêu cầu: 

1. Chủ tịch UBND xã, phường tập trung kiểm tra, rà soát, củng cố, kiện toàn 

các chốt kiểm soát chốt chặn nghiêm ngặt 24/24 giờ; thực hiện không để lọt đối 

tượng vào địa phương mà không đảm bảo các quy định phòng, chống dịch. Đặc 

biệt, các địa phương trên tuyến QL1A mới, QL1A cũ như: Hoài Đức, Hoài Tân, 

Bồng Sơn, Hoài Thanh Tây, Hoài Hảo, Tam Quan, Hoài Châu Bắc khẩn trương 

tăng cường chốt chặn kín ngay lối ra, vào kết nối QL1A mới, QL1A cũ (hai bên 

Đông và Tây đường QL1A mới, QL1A cũ) kể cả các con hẻm nhỏ, tuyệt đối không 

cho người từ vùng dịch về địa bàn xã, phường mình quản lý mà không đảm bảo 

các yêu cầu quy định về phòng chống dịch theo hướng dẫn Công văn số 

5389/BYT-MT, ngày 07/7/2021 của Bộ Y tế về việc tiếp nhận đối với người từ TP. 

Hồ Chí Minh về địa phương (có đính kèm). Tuyệt đối không để sót, lọt đối tượng 

này, dễ tạo thành ổ dịch, lây lan ra cộng đồng. Chủ tịch UBND xã, phường nào chủ 

quan, lơ là, không thực hiện quyết liệt, mạnh mẽ, hiệu quả sẽ bị xử lý trách nhiệm 

người đứng đầu theo đúng quy định pháp luật và điều kiện cấp bách phòng, chống 

dịch. Thời gian thực hiện và hoàn thành ngay trước 15h ngày 07/7/2021.  

2. Chủ tịch UBND xã, phường kiểm tra, rà soát các đối tượng mua bán tạp 

hóa, cung cấp lương thực, thực phẩm…lập danh sách báo cáo BCĐ phòng, chống 

Covid-19 thị xã để tổ chức xét nghiệm nhanh, sàng lọc phòng chống dịch Covid-

19, thời gian báo cáo Ban Chỉ đạo phòng, chống Covid-19 thị xã trước 17h ngày 

07/7/2021. 

3. Giao đồng chí Chỉ huy trưởng Sở Chỉ huy phía Bắc, phía Nam thị xã, 

thành viên BCĐ phòng, chống dịch Covid-19 thị xã tang cường chỉ đạo, kiểm tra, 

chấn chỉnh các xã, phường thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch 

Covid-19.  

Khẩn 



Yêu cầu thành viên BCĐ phòng, chống Covid-19 thị xã; Chủ tịch UBND,  

Trưởng BCĐ phòng, chống Covid-19 các xã, phường, triển khai thực hiện./. 
 

Nơi nhận: 

- Như trên; 

- TT. Thị ủy (b/c); 

- TT. HĐND thị xã; 

- CT, các PCT UBND thị xã; 

- UBMTTQVN thị xã; 

- Lưu: VT. 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

Phạm Văn Chung 
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